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Fica NOTIFICADO o ESPÓLIO do(s) abaixo identificado(s) 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, contatar o CRDPe-06, situado 
na Rua Afonso Pena, 4-50, Bela Vista, Bauru-SP, telefone: (14) 
3205-5724/5707, visando à devolução de numerário aos cofres 
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas 
e disponíveis ao(s) interessado(s) no citado CRDPe, assim como 
fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Augusto Martins Xavier, RG 17.084.190, CPF 101.550.408-
63, correspondente ao período de 05-11-2017 a 31-12-2017.

Dorival Carnesini, RG 10.872.233-8, CPF 157.683.098-53, 
correspondente ao período de 01-01-2018 a 02-03-2018.

Maria Jose da Cruz, RG 14.607.798, CPF 824.860.508-68, 
correspondente ao período de 01-01-2018 a 28-02-2018.

Rosalina Sanches de Carvalho, RG 01.592.373-3, CPF 
330.601.428-15, correspondente ao período de 08-12-2017 a 
31-01-2017.

 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

 CENTRO DE INSPEÇÃO 
DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
 Notificação
A Coordenadoria de Defesa Agropecuária, através do 

Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, notifica o 
Cancelamento no SISP dos seguintes estabelecimentos:

Categoria do Estabelecimento: Fabrica de Conservas
Interessado: Fabrica de Conservas Diniz Furlan Ltda
CNPJ: 00.871.413/0001-41
Endereço: R.Cons.Moreira de Barros,1904 - São Paulo
SISP: 0333
Data do Cancelamento: 19-02-2019

 EDUCAÇÃO

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino - 

Região Centro, nos termos da Resolução SE 3, de 23-1-2019, 
torna público a classificação, em ordem alfabética, dos can-
didatos inscritos no processo de credenciamento de docentes 
interessados em atuar no Programa Escola da Família, no ano 
letivo de 2019.

Não houve inscrições.

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO CENTRO-OESTE
 Comunicado
Ata de Abertura de Envelopes Referente ao Procedimento 

de Credenciamento de Instituições Educacionais Especializa-
das em atendimento aos alunos com Transtorno do Espectro 
Autista-TEA.

Decidiu a Comissão: Não Habilitar a instituição "Essência 
Equipes de Ensinos Ltda", por não atendimento ao exigido no item 
do parágrafo 7.2, alínea "e", do Edital de credenciamento 01/2019;

Assim posto, nada mais havendo a ser tratado, é lavrada 
a presente Ata que vai assinada pelos membros da Comissão, 
devidamente identificados. (Proc. 169129/2019)

 Escolas Estaduais de 
Ensino Fundamental e Médio
 Comunicado
O Diretor da EE Professora Adalgiza Segurado da Silveira, 

torna pública a abertura de inscrições aos candidatos que 
pretendem atuar como Professor Coordenador Pedagógico do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais, de acordo com a legislação 
vigente e em especial o disposto na Res. SE 12 de 29-01-2016 e 
Resolução SE 06 de 20-01-2017.

I -Dos requisitos de habilitação para o preenchimento da 
função:

a) Ser docente Titular de Cargo ou Docente Categoria F;
b) Contar com, no mínimo, três (03) anos de experiência 

docente na Rede Estadual de Ensino;
c) Ser portador de diploma de licenciatura plena;
d) Não ter tido cessada a designação para a função de 

Professor Coordenador no ano corrente.
II – Para o desempenho da função, o Professor Coordenador 

deverá apresentar um perfil profissional que atenda às seguintes 
exigências:

a) Atuar como gestor pedagógico, com competência para 
planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e apren-
der, bem como o desempenho de professores e alunos;

b) Orientar o trabalho dos demais docentes, nas reuniões 
pedagógicas e no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar 
e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequên-
cias didáticas de cada ano, curso e ciclo;

c) Ter como prioridade o planejamento e a organização 
dos materiais didáticos, impressos ou em DVDs, e dos recursos 
tecnológicos, disponibilizados na escola;

d) Coordenar as atividades necessárias à organização, ao 
planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e à análise dos 
resultados dos estudos de reforço e de recuperação;

e) Decidir, juntamente com a equipe gestora e com os 
docentes das classes e/ou das disciplinas, a conveniência e opor-
tunidade de se promoverem intervenções imediatas na apren-
dizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante 
a aplicação de mecanismos de apoio escolar, como a inserção 
de professor auxiliar, em tempo real das respectivas aulas, e a 
formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva;

f) Relacionar-se com os demais profissionais da escola de 
forma cordial, colaborativa e solícita, apresentando dinamismo 
e espírito de liderança;

g) Trabalhar em equipe como parceiro;
h) Orientar os professores quanto às concepções que subsi-

diam práticas de gestão democrática e participativa, bem como 
as disposições curriculares, pertinentes às áreas e disciplinas 
que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino;

i) Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompa-
nhamento e a avaliação da proposta pedagógica, juntamente 
com os professores e demais gestores da unidade escolar, em 
consonância com os princípios de uma gestão democrática par-
ticipativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos 
e metas a serem atingidos;

j) Tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialó-
gico e colaborativo de práticas gestoras e docentes, que assegurem:

a participação proativa de todos os professores, nas horas 
de trabalho pedagógico coletivo, promovendo situações de 
orientação sobre práticas docentes de acompanhamento e ava-
liação das propostas de trabalho programadas;

a vivência de situações de ensino, de aprendizagem e de 
avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como 
às práticas metodológicas utilizadas pelos professores;

a efetiva utilização de materiais didáticos e de recursos tec-
nológicos, previamente selecionados e organizados, com plena 
adequação às diferentes situações de ensino e de aprendizagem 
dos alunos e a suas necessidades individuais;

as abordagens multidisciplinares, por meio de metodologia 
de projeto e/ou de temáticas transversais significativas para 
os alunos;

a divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem-
-sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológi-
cos e pedagógicos disponibilizados na escola;

 FAZENDA E PLANEJAMENTO

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL 
DE RECURSOS HUMANOS
 Departamento de Perícias Médicas 
do Estado
 Comunicado
Convocações para Pericia de Ingresso
Defensoria Publica do Estado
BEATRIZ LIGIA DO CARMO - 466805585 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 12-03-2019 ás 07h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: OFICIAL DEFENSORIA PUBLICA, do(a) DEFEN-
SORIA PUBLICA DO ESTADO.

Poder Judiciario
BARBARA LIMA RAMOS - 463113263 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 12-03-2019 ás 07h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER 
JUDICIARIO.

GABRIEL ANDRADE DO NASCIMENTO - 489088661 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 12-03-2019 ás 
08h40, para a realização de perícia médica para fins de ingresso, 
munido de documento de identidade original com foto e exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

IRIS RAMOS ROCHA - 15782878 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA: NAGIB MIGUEL, 4091, 2º ANDAR, 
SALA 26, - RECANTO DO BOSQUE - SAO JOAO DA BOA VISTA, 
no dia 13-03-2019 ás 13h, para a realização de perícia médica 
para fins de ingresso, munido de documento de identidade ori-
ginal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

LEANDRO ROQUE DA SILVA - 20588381 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 12-03-2019 ás 08h50, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, 
do(a) PODER JUDICIARIO.

MARCELO DANIEL RESENDE CALIXTO - 10625044 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 12-03-2019 ás 
09h, para a realização de perícia médica para fins de ingresso, 
munido de documento de identidade original com foto e exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

Universidade de Sao Paulo
ANA PAULA ZERBATO - 40374051 - Fica convocado(a) a 

comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 12-03-2019 ás 07h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE 
DE SAO PAULO.

 COORDENADORIA DA 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

 DEPARTAMENTO DE 
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO
 5º Centro Regional de Despesa de Pessoal 
- CRDPe-5 - Ribeirão Preto
 Notificação
Fica NOTIFICADA a abaixo discriminada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contatar o CRDPe-5, situada na avenida Presi-
dente Kennedy, 1.550, Bairro Ribeirânia, Ribeirão Preto, telefone 
(16) 3965-9309, visando à devolução de numerário aos cofres 
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas 
e disponíveis a interessada no citado CRDPe-5, assim como fica 
assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A falta 
de manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN ESTADU-
AL e na DÍVIDA ATIVA.

Nilza Trivelato Ferreira, RG 6034531, CPF 031423048-35, 
correspondente ao período de 01-02-2017 a 08-02-2017.

 6º Centro Regional de Despesa de Pessoal 
- CRDPe-6 - Bauru
 Notificações de 08-03-2019
Fica(m) NOTIFICADO(S) o(s) abaixo discriminado(s) para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contatar o CRDPe-06, situado na 
Rua Afonso Pena 4-50, Bela Vista, Bauru-SP, telefone: 14-3205-
5724/5707, visando à devolução de numerário aos cofres 
públicos do Estado. Informações adicionais estão resguardadas 
e disponíveis ao(s) interessado(s) no citado CRDPe, assim como 
fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. A 
falta de manifestação poderá implicar a inscrição no CADIN 
ESTADUAL e na DÍVIDA ATIVA.

Carlos Augusto de Jesus Xavier, RG 33.741.394-0, CPF 
272.701.258-64, correspondente ao período de 01-12-2017 a 
31-12-2017.

Cibele Aparecida Sabbag, RG 16.157.435-X, CPF 
071.720.428-67, correspondente ao período de 01-10-2017 a 
02-11-2017.

Ellen Cristina dos Santos, RG 42.352.101-9, CPF 
348.898.608-00, correspondente ao período de 01-04-2018 a 
30-04-2018.

Evanete Aparecida Bernado, RG 08.555.211, CPF 
798.185.798-87, correspondente ao período de 12-01-2011 a 
31-05-2017.

Fabiana Crisitina Lunardeli, RG 47.361.715-8, CPF 
406.855.968-69, correspondente ao período de 22-12-2017 a 
31-12-2017.

Fatima Aparecida Ferrari, RG 10.673.990-6, CPF 
114.952.838-95, correspondente ao período de 01-01-2012 a 
28-02-2018.

Gilson Pimentel Barreto, RG 18.037.018-2, CPF 088.038.988-
59, correspondente ao período de 24-11-2016 a 21-01-2017.

Joao Henrique Bonini do Nascimento, RG 41.283.493-5, 
CPF 335.944.638-00, correspondente ao período de 01-08-2018 
a 31-08-2018.

Jose Adilson Facion, RG 15.244.571, CPF 058.413.528-90, 
correspondente ao período de 27-10-2015 a 31-08-2016.

Josimeire Lima Lobato Mota, RG 34.563.181-X, CPF 
355.544.188-48, correspondente ao período de 01-01-2018 a 
31-08-2018.

Luiz Carlos Marcal, RG 25.331.507-4, CPF 264.480.348-97, 
correspondente ao período de 01-06-2018 a 30-06-2018.

Maria Cristina Virginia de Souza, RG 27.282.204-8, CPF 
245.967.778-29, correspondente ao período de 16-05-2018 a 
31-05-2018.

Nadir Aparecida Americo Silva, RG 26.142.524-9, CPF 
024.261.828-65, correspondente ao período de 01-02-2015 a 
31-03-2016.

Sandra Mara Martins, RG 17.921.338-6, CPF 092.012.928-
56, correspondente ao período de 22-12-2017 a 30-06-2018.

Stefany Garcia Marques, RG 40.753.140-3, CPF 
417.578.708-90, correspondente ao período de 01-02-2018 a 
28-08-2018.

 ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

 PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL
 Notificação
Notificamos Vlaudisnei Manoel da Silva - com sede a Rua 

Luciene Avallone, 2-194 - CNPJ: 30.254.010/00014-14, neste ato 
representada por Vlaudisnei Manoel da Silva, RG 47.162.026-
9. Objeto do Contrato: Aquisição de Gêneros Alimentícios 
Estocáveis - Pó para gelatina sabor uva - 150 quilogramas; Pó 
para gelatina sabor limão - 150 quilogramas; Pó para preparo 
de pudim sabor chocolate - 100 quilogramas; Pó para preparo 
de pudim sabor leite condensado - 100 - quilogramas; Xarope 
Artificial de Groselha - 50 Litros; Chocolate em pó solúvel - 50 
quilogramas, referente ao Contrato 010/19-PFC - Processo 
305/18-PFC - Pregão Eletrônico 011/18-PFC, contrato este cele-
brado entre o Notificante e a empresa Notificada, ao primeiro 
dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove.

Da Motivação da Notificação: A Contratada não efetuou 
nenhuma entrega dos itens empenhados em seu favor, não 
atende as solicitações da Contratante, ou seja não cumpriu o 
estipulado em Edital, Termo de Referência e Contrato, fato este 
que causa prejuízo ao bom andamento da Unidade Prisional.

Insta mencionar que o Contrato 010/19-PFC, celebrado 
entre as partes nas Cláusulas abaixo estabelece o seguinte:

Cláusula Terceira - Das Obrigações e das Responsabilidades 
da Contratada

VI - prestar ao Contratante, por escrito, os esclarecimentos 
solicitados e atender prontamente as reclamações sobre a 
execução do contrato;

VII - responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos 
causados diretamente ao Contratante ou a terceiros decorrentes 
da execução do contrato;

XII – entregar produtos de primeira qualidade;
Cláusula Quinta - Da Fiscalização do Contrato
O Contratante exercerá a fiscalização contratual por inter-

médio do gestor do contrato, de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento das obrigações ajustadas.

Parágrafo Primeiro
A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsa-

bilidade da Contratada, mesmo perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades constatadas na execução do objeto contratado, 
inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte 
do Contratante.

Nessa medida, atentando- se às cláusulas do contrato em 
discussão e, de igual modo, aos dispositivos legais aplicáveis 
ao caso, o Estado de São Paulo - Secretaria da Administração 
Penitenciária - Penitenciária Feminina da Capital, vem pela 
presente, notificar a Empresa Vlaudisnei Manoel da Silva CNPJ: 
30.254.010/0001-14 neste ato representada por Vlaudisnei 
Manoel da Silva, para que sane a irregularidade apontada, 
providenciando dos itens, no prazo improrrogável de 03 dias, a 
contar do recebimento desta notificação. Ressaltamos, outros-
sim, que, caso a Empresa notificada, não atenda ao quantum 
referendado nesta notificação, no prazo acima assinalado, 
esta Unidade Prisional, atento aos princípios constitucionais 
que regem a Administração Pública e, bem assim, aplicado o 
conteúdo normativo das cláusulas contratuais. E ainda, adotará 
todas as medidas Administrativamente cabíveis. A presente 
notificação será publicada na forma da Lei, nesta data, dando 
cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla 
defesa e o contraditório à empresa notificada, para que não 
restem dúvidas quanto à legitimidade e validade deste ato. O 
contratante aguarda manifestação da empresa notificada, no 
prazo acima assinalado, sendo o silêncio entendido como con-
fissão dos fatos anotados.

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Notificação
Fica notificada a empresa Sha Comércio de Alimentos Ltda, 

inscrita no CNPJ sob o 61.802.272/0001-90, sito à Av. Lucas 
Nogueira Garcês, 2600 – Nova Jacareí, Jacareí- SP, a apresentar 
no prazo de 10 dias úteis, a partir da data da publicação, os 
comprovantes de recolhimento do INSS de forma detalhada, 
constantes nas Notas Fiscais: 190, 202, 221, 233, 244, 260, 3, 16, 
38, 49, 56, 71 e 92, referente ao ano de 2014, nas Notas Fiscais: 
97, 107, 124, 138, 149, 161, 182, 199, 208, 220 e 235 do ano de 
2015, nas Notas Fiscais: 260, 265, 273, 288, 303, 330, 333, 347, 
361, 375, 391, 405 e 422 do ano de 2016 e nas Notas Fiscais: 
434, 443, 453, 462 e 473 do ano de 2017, sob pena de abertura 
de procedimento sancionatório para aplicação de penalidades, 
conforme artigo 7º da Lei 10.520/2002.

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS 
DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO

 PENITENCIÁRIA 
CABO PM MARCELO PIRES DA SILVA - ITAÍ
 Notificação
Notificamos a empresa Centrão Comércio de Equipamentos 

Ltda - ME, CNPJ 15.179.700/0001-62, situada à Rua Major Tar-
quínio Leite Pereira, 89, Jardim Internacional, São Paulo - SP, CEP 
04756-070, que a mesma está sujeita a aplicação de Multa pre-
vista na Resolução SAP-06, de 10-01-2007, impedida de licitar 
e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de 
São Paulo, pelo prazo de até 5 anos, a pessoa física ou jurídica, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal 
10.520, de 17-07-2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP-10 
de 19-11-2002 e o artigo 14, do Decreto 49.722, de 24-06-2005; 
pela não realização dos serviços constantes aos itens 3.2 e .3.3 
do termo de referência. Desta forma, fica aberto o prazo de 2 
dias úteis, a contar desta notificação, para efetuar a regulari-
zação dos mesmos e/ou 05 dias para apresentação de defesa 
prévia, conforme art. 87, inciso IV, § 2º da Lei Federal 8.666/93.

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS  
DA REGIÃO OESTE DO ESTADO

 PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO 
PANUCCI - MARABÁ PAULISTA
 Centro Administrativo
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Citação
Fica citada a Empresa Bangues Comercio e Representações 

Ltda, C.N.P.J.- 11.325.676/0001-41, notificada a, no prazo de 
02 dias úteis, a partir da data da publicação desta efetuar a 
entrega da mercadoria: 840 kg de queijo mussarela, referen-
te ao Contrato 115/2018-PMAPA Processo 274/2018-PMAPA, 
Pregão Eletrônico 021/2018-PMAPA. Não cumprindo o prazo a 
referida empresa estará sujeita a aplicação de multas e sanções 
administrativas restritivas da liberdade de licitar e contratar com 
os órgãos e entidades da Administração Estadual, previstas no 
Art.87 da Lei Federal 8.666/93 (Licitações e Contratos Admi-
nistrativos) e suas alterações, na Resolução SAP-06/2007, de 
10/01/07 (multas), Resolução CC-52, de 19/07/05 (Suspensão).

ta-feira), para participar do início da audiência de inquirição 
das testemunhas de acusação, Luciene Maria Rosseto, Marcio 
Toshiharu Tizura e Cb PM 117620-0 Eliandro Balducci, conforme 
rol constante na Portaria do Processo Regular em referência, nos 
termos do § 1º do Art. 135 das I-16-PM, dando-se o correto e 
legal prosseguimento do feito.

5. Ao Sr. Escrivão:
5.1. juntar o presente despacho aos autos, publicá-lo no 

D.O. para intimação da defesa, com no mínimo 03 dias de ante-
cedência da data determinada para realização da audiência de 
inquirição das testemunhas de acusação (art. 149 das I-16-PM) 
e providenciar as intimações das testemunhas.

 COMANDO DE 
POLICIAMENTO DE CHOQUE
 1º Batalhão de Polícia de Choque 
Tobias de Aguiar - Capital
 Intimação
O Encarregado do Processo Administrativo Exoneratório, 

instaurado através da Portaria 1BPChq-001/13/18, intima o 
avaliado e seus defensores legalmente constituídos, Drª FER-
NANDA CARDIA DE CASTRO BRESSAN, OAB/SP 379.650 e 
FABIANA PÓLITO FERREIRA, OAB/SP 282.572, com escritório 
à Rua Cristiano Viana, 941, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 
05411-001, a comparecerem no dia 14-03-2019, às 14h, no 
Setor de Polícia Judiciária Militar e Disciplina do 1º Batalhão de 
Polícia de Choque - Tobias de Aguiar, sito à Avenida Tiradentes 
440, Luz, São Paulo, CEP 01102-000, fone 3315-0188, ramal 
1260-1261, e-mail: 1bpchqsjd@policiamilitar.sp.gov.br, a fim 
de participarem de audiência de instrução do referido processo, 
onde serão inquiridas as testemunhas da Administração, 1º Ten 
PM Fábio Ganzela Belizário e Sub Ten PM Luiz António Valillo. O 
não comparecimento injustificado acarretará no prosseguimento 
do ato com a nomeação de defensor ad hoc.

 COMANDO DE 
POLICIAMENTO RODOVIÁRIO
 2º Batalhão da Polícia Rodoviária 
Tenente Cel. PM Levy Lenotti - Bauru
 Notificação
O Presidente do Procedimento Administrativo Disciplinar 

2BPRv-001/06/19, Notifica a Defensora Constituída, Drª. Joice 
Vanessa dos Santos, OAB/SP 338.189, conforme solicitação de 
redesignação da audiência por parte da Defensora, a compare-
cer no dia 18-03-2019, segunda-feira, às 14:00min, na Sede da 
2ª Cia do 2º BPRv, situada no km 561+500 da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270), no município de Presidente Prudente/SP, para 
realização da audiência de instrução e oitiva da testemunha 
de acusação. Ainda, considerando não ter sido apresentado no 
prazo regulamentar, junto a Defesa Preliminar, o rol de até 05 
testemunhas de defesa, conforme preconiza o artigo 134 da I-16 
PM; em homenagem aos preceitos constitucionais do contradi-
tório e da ampla defesa, solicita-se novamente a defesa para que 
apresente na audiência o referido rol de até 05 testemunhas de 
defesa, indicando nomes e dados básicos para a sua localização, 
sob pena de preclusão do direito.

 COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
 1º Batalhão de Polícia Ambiental - Capital
 Notificação
Referência: Inquérito Policial Militar 1BPAmb-004/16/17
1. Em resposta a petição protocolizada via mensagem 

eletrônica ao Setor de Polícia Judiciária Militar e Disciplina do 
1ºBPAmb, no dia 22-02-2019, pela Drª. Fabiana M. Ascenso, 
OAB/SP 273.510 e o Dr. Sidnei Henrique Santos, OAB/SP 
328.812, em representação aos Cb PM Horácio Cayres Junior, do 
49ºBPMM, Cb PM Eduardo Dantas de Paula, do 48ºBPMM, e do 
Cb PM Eurípedes Vieira Gama Junior, do 1ºBPAmb, tendo sido 
formulado na peça vestibular o pedido acerca dos investigados 
serem reinterrogados para posterior apresentação das razões e 
eventuais quesitos, delibero no seguinte sentido:

1.1. os argumentos sustentados pelos defensores constitu-
ídos onde diga-se de passagem, após os atos de interrogatório 
não encontram supedâneo, visto que, os atos investigativos 
visava apurar fatos à esclarecer sem contudo delimitar nomes e/
ou participação de envolvidos, que nada mais é consubstancian-
do em elementos que identifique o agente sobre o qual recai a 
imputação do crime, constituindo uma garantia de preservação 
das liberdades individuais, daí a percepção errônea da invocação 
do inc. XXI, do artigo 7º, da Lei 8.906/94, pois além de extempo-
râneo torna-se inócuo, haja vista, que todos os indiciados foram 
de maneira prévia formalmente intimados inclusive na condição 
em que seriam ouvidos no procedimento em referência, pois o 
indiciamento constitui-se num ato formal, devendo o indiciado 
dele ser comunicado, para que possa exercer os direitos ine-
rentes a essa nova condição, direitos esses, a serem exercidos 
com eficácia, impondo-se ao reconhecimento da extensão da 
garantia de participação do indiciado no inquérito policial, 
ainda que restrita.

1.2. nessa senda temos pacificado no STF o entendimento 
da inaplicabilidade da garantia constitucional do contraditório e 
da ampla defesa ao inquérito policial, que não é processo, por-
que não destinado a decidir litígio algum, ainda que na esfera 
administrativa, contudo não rechaçando a existência de direitos 
fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais 
o de fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o 
de manter-se em silêncio, ponto concatenado no momento do 
formal indiciamento onde foi assegurado as respectivas garan-
tias constitucionais, conforme consta nos autos de qualificações 
e interrogatórios dos indiciados.

2. Desta, forma, notifico formalmente os indiciados Cb PM 
Horácio Cayres Junior, do 49ºBPMM, Cb PM Eduardo Dantas de 
Paula, do 48ºBPMM, e do Cb PM Eurípedes Vieira Gama Junior, 
do 1ºBPAmb, e os defensores legalmente constituídos Drª. 
Fabiana M. Ascenso, OAB/SP 273.510 e o Dr. Sidnei Henrique 
Santos, OAB/SP 328.812, sobre a decisão deliberada em sede do 
Inquérito Policial Militar 1BPAmb-004/16/17.

 GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AÉREA 
DA POLÍCIA MILITAR JOÃO NEGRÃO
 Comunicado
Audiência Pública – Especificações Técnicas de Aeronave de 

Asa Rotativa Biturbina Leve para Emprego em Operações Aero-
médicas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por 
intermédio do Comando de Aviação da Polícia Militar (CAvPM) 
“João Negrão”, convida a todos os interessados em participar 
da audiência pública que discutirá Especificação Técnica de 
aeronaves de asas rotativas com configuração aeromédica, 
tendo em vista as atualizações, novos conceitos e lançamentos 
destes equipamentos, para subsidiar futura aquisição.

Serão discutidos pontos relacionados à especificação, com 
o objetivo de adquirir soluções, em consonância com as normas 
em vigor, buscando uma especificação adequada que atenda 
as necessidades do emprego policial militar e, sobretudo, o 
interesse público.

Os interessados poderão solicitar o Termo de Referên-
cia através do endereço eletrônico cavprojetos@policiamilitar.
sp.gov.br e posteriormente, pelo mesmo email, apresentar 
sugestões para o aprimoramento das especificações, previamen-
te à realização da audiência, para tanto, suas manifestações 
poderão ser enviadas até o dia 14-03-2019, com a identificação 
do respectivo autor (nome, empresa, endereço, e-mail, telefone).

A audiência realizar-se à no dia 19-03-2019, às 10h, 
no auditório de reuniões do Centro de Operações da Polícia 
Militar (Copom), situado na Rua Ribeiro de Lima, 158, Bom 
Retiro, São Paulo-SP.


